
ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL BRDENI

HOTARAREA NR .5.
privind mandatarea primarului comunei Bradeni ca reprezentant al comunei Bradeni

in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Valea
Hartibaciului sa yoteze pentru aprobarea incheierii Actului aditional nr,2la contractul

de delegare a gestiunii serviciului de salubritate

Consiliul local al comunei Bradeni , intlunit in qedinla ordinard la data de de
17.0t.2019,

Analizdnd proiectul de hotar6re iniliat de primarul comunei Bradeni qi raportul de
specialitate nr. 114 din 15.01.2019 privind mandatarea primarului comunei Bradeni ca
reprezentant al comunei Bradeni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ECO Valea Hartibaciului sa voteze pentru aprobarea incheierii Actului
aditional nr.2la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare,

Av6nd in vedere:
- adresa nr.614401106.12.2018 a Autoritilii Nalionale de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilit[]i publice, inregistratd la Prim[ria oraqului Agnita sub
nr.l 1864 din 1 1 .12.2018

- HCL Bradeni nr.3712009 privind delegarea serviciului public de salubrizare c[tre SC
Eco Valea I{artibaciului S.A.Agnita

- Contractul de delegare a gestiunii servicir"rlui public de salubrizare incheiat intre ADI
Eco Valea Hartibaciului si SC Eco Valea Hartibaciului SA Agnita

Ydzdnd aviztl cornisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bradeni.

In conformitate cu:
- prevederile art.8 alin.(3) lit."d cu 2",Lit."k", art.10 alin.(5), alin.(5 cu 1) din Legea nr.5112006
privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
- prevederile Legii nr.l0l/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor
- prevederile OUG nr.7412018 pentru modificarea si completarea l,egii nr.21112011 privind
regimul deseuilor,
- prevederile Legii nr.24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deser:rilor
de ambalaie si
- prevederile Legii nr.19612005 privind fondul pentru mediu,
- Regulamentul serviciului de salubrizare pentrr.r jidetul Sibiu a probat prin Hotarareanr.712018
a AGA ADi Eco Sibiu,

in temeiul art.11 , afi36 alin.(2) lit. "cl" coroborat cu alin.(6) 1it."a" pct.l4 si art.45 alin.(1)
din Legea nr.215 a administrafiei publice locale, republicat5, cu modiflcdrile Ei complet[rile
ulterioare;

HoTARA$TE

Art.1. Se ia act de modillcarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare incheiat intre ADI Eco Valea Hartibaciului si SC Eco Valea Harlibaciului SA,
pentru intleaga arie c1e operare de catre SC Eco Valea Hartibaciului SA, conform Anexei.



Art.Z. Se mandateaza dL Modoi Liviu primarul comunei Bradeni ca reprezentant
al comunei Bradenia in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco
Valea Harlibaciului sa voteze pentru aprobarea incheierii Actului aditional nr.2laContractul
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

Art.3 Se aproba indicatorii minimi de performanta care trebuie inclusi in
Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare care fac parte integranta din Actul
aditional nr.2.

Art.4.In termen de 30 de zile de la adoptarcaprezentei hotarari, Caietul de sarcini
si Regulamentul set'viciului se vor modifica in mod corespunzator cu prevederile cuprinse in
Actul aditional nr.2.

Art.S. Ducerea la indeplinire a prezentei revine Primarului comunei Bradeni prin
compartimentele de specialitate.

Adoptata azi 17.01.2019 in Bradeni
PRE4SEDINTE DE SEDINTA,
AN

Contrasem
Pu
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HOTARAREA NR .5.
privind mandatarea primarului comunei Bradeni ca reprezentant al comunei Bradeni

in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Valea
Hartibaciului sa voteze pentru aprobarea incheierii Actului aditional nr,Z la contractul

de delegare a gestiunii serviciului de salubritate

Consiliul local al comunei Bradeni , intrunit in gedinla ordinard la d,ata de de
17.01.2019,

Analizdnd proiectul de hotdrAre iniliat de primarul oraqului Agnita qi raportul de
specialitate nr. 114 din 15.01.2019 privind mandatarea primarului comunei Bradeni ca
reprezentant al comunei Bradeni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ECO Valea Hartibaciului sa voteze pentru aprobarea incheierii Actului
aditional nr.27a contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare,

Av6nd in vedere:
- adresa nr.614401106.12.2018 a AutoritS{ii Na}ionale de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilit[li publice, inregistratd. \a Primdria oragului Agniia sub
nr.1 1864 din I 1 .12.2018;

- HCL Agnita nr. 3712009 privind delegarea serviciului public de salubrizare c6tre SC Eco
Valea Hartibaciului S.A.Agnita

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare incheiat intre ADI
Eco Valea Hartibaciului si SC Eco Valea Hartibaciului SA Agnita

Ydzdnd avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bracleni.

In conformitate ou:
- prevederile art.8 alin.(3) lit."d cu 2",lit."k",art.10 alin.(5), alin.(5 cu 1) din Legea nr.5112006
privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor
- prevederile OUG nr.74l20l8 pentru modificarea si completarea Legii nr.21 1l20ll privind
regimul deseuilor,
- prevederile Legii nr.24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje si
- prevederile Legii nr.19612005 privind fondul pentru mediu,
- Regulamentul serviciului de salubrizare pentru jidetul Sibiu a probat prin Hotarareanr.T I2OTS
a AGA ADI Eco Sibiu,

ln temeiul art.l I , art.36 alin.(Z) lit. "d" coroborat cu alin.(6) lit."a" pct. t4 si art.45 alin.(1)
din Legea nr.2l5 a administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

HOTARA$rE

Art.1. Se ia act de modificarea Contractului de.delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare incheiat intre ADI Eco Valea Hartibaciului si SC Eco Valea Hartibaciului SA,
pentru intreaga arie de operare de catre SC Eco Valea Hartibaciului SA, conform Anexei.



Art.Z. Se mandateaza dl. Modoi Liviu primarul comunei Bradeni ca reprezentant
al comunei Bradenia in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Eco
Valea Hartibaciului sa voteze pentru aprobarea incheieriiActulr"ti aclitional nr.2laColtractul
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

Art.3 Se aproba indicatorii mir-rimi de performanta care trebuie inclusi in
Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare care fac palte integranta din Actul
aditional nr.2.

Art.4.In termen de 30 de zile de la adoptateaprezentei hotarari, Caietul de sarcini
si Regulatnentttl serviciului se vor modifica in mod corespunzator cu prevederile cuprinse in
Actul aditional nr'.2.

Art.S. Dttcerea la indeplinire a prezentei revine Primarului comunei Bradeni prin
compartimentele de specialitate.

Adoptata azi17.0l.20l9 in Bradeni
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